II. É V F O L Y A M .

1925.

MÁRCIUS

3.

SZÁM.

ERDÉLYI

IRODALMI SZEMLE
SZERKESZTI

DR. BORBÉLY ISTVÁN.

T A R T A L O M :
Oldal
Tanulmányok.
Dr. Balázs A n d r á s : Jókai

.

.

97

Dr. Borbély I s t v á n : Egy magyar nábob

100

Dr. Balás Károly: Nyelvében él a nemzet
Dr. Erdélyi L a j o s : Székely

tájszók egybevetése

103
magyarországi

megfelelőjükkel

107

Dózsa E n d r e : Megjegyzések a romániai új közigazgatási törvényjavaslatra

112

Dr. Borbély István: A magyar tánc és zene kifejlődése . . . .
Karl B é l a : 1919-től 1924-ig Romániában
lent román
Irodalom

.

.

118

magyar nyelven megje-

nyelvtanok, szótárak és iratminta

gyüjtémények

.

123
127

Adalékok Erdély régi történetéhez

141

CLUJ—KOLOZSVÁR
MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MŰINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
KIADÁSA.

Megjelenik évenként tizszer,

minden hó 10-én.

Erdélyi Magyar Adatbank

Tájékoztató.
Az Erdélyi Irodalmi Szemle célja irodalmi téren fenntartani,
ápolni és fejleszteni a történeti magyar kulturát itt Romániában.
Ebben a közös magyar munkában a dolgozók között nem
ismerünk el semmiféle különbséget. A fajunkért és közmüvelődésünkért való törhetetlen elhatározásban és munkában rang és felekezeti különbség nélkül mind egyek vagyunk. A mindennapi élet tülekedő vásárjában az Erdélyi Irodalmi Szemle közös temploma akar
lenni minden tiszta törekvésnek, amely épitő és magyar; viszont
ostora lesz minden szándéknak, amely akár bennünk, akár körülöttünk rombolni akar. Hazánk törvényeinek lojális tiszteletbentartása
mellett nemzetiségünk s történeti magyar kulturánk tiszteletbentartása
és tartatása azon hármas jelszó, mely e folyóirat hivatását jelzi.
Tartalom szerint közöl e folyóirat tanulmányokat, ismertetéseket
és birálatokat.
Az Erdélyi Irodalmi Szemle főmunkatársai
voltak 1924-ben:
Dr. Abrudbányai Ede, dr. Balázs András, dr. gróf Bethlen György,
dr. Biró Vencel, dr. Bitay Árpád, dr. Csűry Bálint, dr. Dékáni
Kálmán,
dr. Ferencz József, dr. Grandpierre
Emil, dr.
Gyárfás
Elemér, dr. György Lajos, dr. Hirschler József, dr. Jakabffy Elemér,
Kelemen Lajos, dr. Kristóf György, dr. Makkai Sándor, dr. Moldován
Gergely, Rass Károly, Reményik Sándor, Szabolcska Mihály, dr. SzentIványi József, dr. S z é l l Kálmán, dr. Tavaszy Sándor, Trefán Leonárd,
dr. Varga Béla, kik munkásságukkal
tovább is támogatják
folyóiratunkat.
Az Erdélyi irodalmi Szemle a ,Minerva” irodalmi és nyomdai
műintézet r. t. kiadásában jelenik meg, de a cikkek irányáért és tartalmáért egyedül a szerkesztő és az egyes cikkirók a felelősek.
A lap szellemi részét illető minden közlemény dr. Borbély
István szerkesztő tanár (Cluj—Kolozsvár, Unitárius kollégium) cimére
küldendő.
A kiadóhivatalt érdeklő összes levelek, valamint az összes
pénzküldemények a kiadó „Minerva” r.-t. cimére (Cluj—Kolozsvár,
Str. Baron L. Pop, v o l t : Brassai utca 5.) küldendő.
Megjelenik évenként 10 füzetben, füzetenként 3 ívnyi terjedelemben.
Előfizetési ára bérmentes küldéssel: Romániában egész évre
250 lej; külföldön 300 lej
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